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Wij, de deelnemende partijen aan het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ 
 
Overwegende dat: 

• De gevolgen van klimaatverandering een grote impact hebben op de maatschappij;  

• In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie afgesproken is dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust moet zijn ingericht; 

• Wij de opgave erkennen, een rol hebben in het realiseren van nieuwe gebiedsontwikkelingen en hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en ook eigenaar 

van zijn; 

• Wij de noodzaak zien om een bouwopgave integraal te ontwikkelen in samenhang met andere maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, 

circulariteit en biodiversiteit; 

• We afgesproken hebben op dit onderwerp intensiever en meer vroegtijdig met elkaar samen te werken om onze delta zo adaptief mogelijk te maken; 

• We daartoe op 4 oktober 2018 het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland hebben ondertekend met andere publiek/private koplopers uit de bouwketen of 

binnenkort zullen ondertekenen; 

 
Hebben gezamenlijk de volgende producten ontwikkeld of zullen deze voor het einde van 2019 tot ontwikkeling brengen: 

• Een technisch-inhoudelijke leidraad die voor beslissers duidelijk maakt hoe klimaatadaptatie in gebiedsontwikkelingsprocessen en de bijbehorende publiek-private 
dialoog kan worden geborgd. De leidraad omschrijft op welke wijze het uiteindelijke ontwerp klimaatadaptief kan worden vormgegeven; hierdoor kunnen we valideren 
dat het ontwerp voor het gebied voldoet aan de definitie voor klimaatadaptatie die voor het gebied is vastgesteld op basis van bijvoorbeeld de stresstesten en 
risicodialoog;  

• Een ‘Programma van Eisen’ waarmee we, met aandacht voor gebiedsspecifieke variabelen, vaststellen wat klimaatadaptief bouwen is en welke ondergrens we in dat 
gebied daarbij voor ogen hebben op de thema’s neerslag, droogte, hitte, natuurinclusiviteit, bodemdaling en overstromingsveiligheid; voor het klimaatadaptief 
realiseren van nieuwbouwprojecten; 
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• Een website die, met bijzondere aandacht voor MKB en kleine(re) overheden, inspiratie en handelingsperspectief biedt door al gerealiseerde projecten als ‘showcase’ 
voor het voetlicht te brengen, inclusief een overzicht van mogelijke maatregelen en de ‘economie van deze maatregelen’ op de uitdagingen neerslag, hitte, droogte, 
bodemdaling, natuurinclusiviteit en overstromingsveiligheid;  

• Voorbeeldteksten voor de Provincie, de waterschappen en deelnemende gemeentes om te voorzien in passende borging van de afspraken in de beschikbare 
instrumenten (beleid, werkprocessen, etcetera) waarmee in toekomstige gebiedsontwikkelingsprocessen verwezen kan worden naar de uitgangspunten en resultaten 
van het convenant. Daarnaast leggen we zo een basis voor het creëren van een ‘level playing field’ zodat investeringen vanuit de markt in nieuwe 
productontwikkelingen zo goed mogelijk kunnen lonen; 

 
Verklaren daarom de volgende vervolgstappen te zetten:  

• Wij committeren ons aan de ambitie dat per 1 januari 2020 klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland ‘het nieuwe normaal’ is; 
• We hanteren de doelen en de hierboven beschreven producten als uitgangspunt in ons handelen in nieuwe gebiedsontwikkelingen; 
• We zorgen ervoor dat klimaatadaptief bouwen waar nodig en wanneer mogelijk als uitgangspunt wordt opgenomen in alle relevante onderdelen van ons beleids- en 

handelingsinstrumentarium ten behoeve van gebiedsontwikkeling en bouwopgaven; 
• We stellen ons in gezamenlijkheid, maar ook ieder voor zich, op als ambassadeur van de doelen en resultaten van het convenant en zullen hier zo veel als mogelijk 

mee werken; 
 
En:  

• We zetten onze onderlinge samenwerking voort tot in elk geval 2021; 
• We stellen onze samenwerking open voor nieuwe partners en roepen zoveel mogelijk partijen in en buiten Zuid-Holland op om mee te doen aan het convenant en 

hiertoe een toetredingsverklaring te ondertekenen; 
• In deze periode zorgen we voor regelmatige evaluaties en updates van onze producten; 
• We onderzoeken de mogelijkheden om onze doelen en resultaten ook buiten Zuid-Holland bij relevante partijen onder de aandacht te brengen. 

 
 
 
Aldus verklaard,  

Met instemming van alle aanwezigen, 
 
Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde  

Den Haag, 13 september 2019.  
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